
Комунальний заклад охорони здоров’я 

«Куп’янський медичний коледж ім. Марії Шкарлетової» 

 

ПРОТОКОЛ № 2  
засідання Організаційного комітету з виборів директора  

Комунального закладу охорони здоров’я 

«Куп’янський медичний коледж ім. Марії Шкарлетової» 
 
 

29.08.2019 р. м. Куп’янськ 
 
ПРИСУТНІ: 7 членів Організаційного комітету. 
 

 Поєдинцева Лариса Леонідівна – заступник директора; 

 Горовенко Олена Леонідівна – завідувач відділення; 

 Троц Віта Миколаївна – завідувач навчально-виробничої практики; 

 Шаповал Маргарита Миколаївна – методист; 

 Малишев Олександр Володимирович – голова профспілкового 

комітету;  

 Медвєдєва Галина Олександрівна – вихователь гуртожитку; 

 Бикова Анастасія Олексіївна – студентка групи Ф-42, голова 

студентської ради коледжу. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Про обговорення Положень та Порядків, зазначених у наказі № 180 

від 27.08.2019 р. «Про організацію виборів директора Комунального закладу 

охорони здоров’я «Куп’янський медичний коледж ім. Марії Шкарлетової».  
2. Про План роботи Організаційного комітету з проведення виборів 

директора Комунального закладу охорони здоров’я «Куп’янський медичний 

коледж ім. Марії Шкарлетової». 

 

1.СЛУХАЛИ: Про обговорення Положень та Порядків, зазначених у 

наказі № 180 від 27.08.2019 р. «Про організацію виборів директора 

Комунального закладу охорони здоров’я «Куп’янський медичний коледж 

ім. Марії Шкарлетової».  
Голова Організаційного комітету Поєдинцева Л. Л. інформувала, що на 

виконання наказу № 180 від 27.08.2019 р. «Про організацію виборів директора 

Комунального закладу охорони здоров’я «Куп’янський медичний коледж 

ім. Марії Шкарлетової» до 29 серпня 2019 року розроблено:  
1. проект Положення про порядок проведення виборів директора 

Коледжу; 

2. проект Положення про Організаційний комітет з проведення виборів 

директора Коледжу;  



3. проект Положення про Виборчу комісію з проведення виборів 

директора Коледжу;  
4. проект Положення про порядок обрання представників з числа 

штатних працівників, які не є педагогічними працівниками, для участі у 

виборах директора Коледжу;  
5. проект Положення про порядок обрання представників з числа 

студентів для участі у виборах директора Коледжу;  
6. проект Порядку організації роботи спостерігачів на виборах 

директора Коледжу.  
7. проект Порядку акредитації представників засобів масової інформації 

на виборах директора Коледжу. 

 

УХВАЛИЛИ: Схвалити зазначені Положення та Порядки, подати на 

затвердження педагогічної ради коледжу 29 серпня 2019 року. 

 

Рішення прийнято одноголосно. 
 

2.СЛУХАЛИ: Про План роботи Організаційного комітету з проведення 

виборів директора Комунального закладу охорони здоров’я «Куп’янський 

медичний коледж ім. Марії Шкарлетової». 
 

Шаповал М. М. зазначила, що з метою дотримання вимог щодо 

проведення виборчого процесу директора Коледжу необхідно затвердити План 

роботи Організаційного комітету. Члени Організаційного комітету детально 

обговорили зазначений документ. 
 

УХВАЛИЛИ: Затвердити План роботи Організаційного комітету з 

проведення виборів директора Комунального закладу охорони здоров’я 

«Куп’янський медичний коледж ім. Марії Шкарлетової». 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

Голова Організаційного комітету    Поєдинцева Л. Л. 

 

Секретар Організаційного комітету    Малишев О. В. 

 


